PRAWO STAŁEGO POBYTU CZŁONKA
RODZINY OBYWATELA UE BĘDĄCEGO
I NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM UE
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1525)
Członek rodziny będący obywatelem UE, który przebywał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez okres 5 lat i który zachował prawo pobytu
na podstawie art. 19 ust. 1 1) ustawy, nabywa prawo stałego pobytu.
Członek rodziny niebędący obywatelem UE, który przebywał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez okres 5 lat i który zachował prawo pobytu
na podstawie art. 19 ust. 2 lub 3 2), nabywa prawo stałego pobytu.
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku,
gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku ( pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż określony
wyżej z powodu: odbycia obowiązkowej służby wojskowej albo ważnej sytuacji osobistej, w
szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania,
która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy
niż 12 kolejnych miesięcy).
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa wykonanie decyzji o wydaleniu
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
Nabycie prawa stałego pobytu następuje w formie:
członkowi rodziny posiadającemu obywatelstwo UE - dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu,
-

członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE - karty stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE.

Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu - następuje na wniosek
członka rodziny obywatela UE posiadającego obywatelstwo UE.
Członek rodziny niebędący obywatelem UE, który nabył prawo stałego pobytu zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie, jest obowiązany uzyskać kartę stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE.
Wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – następuje na wniosek
członka rodziny niebędącego obywatelem UE.

Wniosek o wydanie karty pobytu stałego członka rodziny obywatela UE składa się
osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego. Członek rodziny
niebędący obywatelem UE składa wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE przed upływem terminu ważności posiadanej karty pobytu.
Dokumenty wymagane do wydania

dokumentu potwierdzającego prawo

stałego pobytu członka rodziny obywatela UE posiadającego obywatelstwo UE:


1 egzemplarz wniosku wypełniony czytelnie w języku polskim,



5 fotografii osoby, której wniosek dotyczy spełniających następujące wymagania:
-

są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości,
mają wymiary 4,5 x 3.5 cm,
zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku,
przedstawiają twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii,
przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu
cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii,
przedstawiają cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej,
patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują
naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku,
fotografia może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami.
W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania,
fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. nakrycie głowy nie może
zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.


ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ustawie członek rodziny
obywatela UE posiadający obywatelstwo UE przedstawia stosowne dokumenty.
Dokumenty wymagane do wydania
obywatela Unii Europejskiej:

karty stałego pobytu członka rodziny



1 egzemplarz wniosku wypełniony czytelnie w języku polskim,



5 fotografii osoby, której wniosek dotyczy spełniających następujące wymagania:
- są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości,
- mają wymiary 4,5 x 3.5 cm,
- zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku,
- przedstawiają twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii,
- przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu
cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii,
- przedstawiają cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej,
patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
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z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują
naturalny kolor jego skóry.
Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku,
fotografia może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami.
W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania,
fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może
zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.


ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość.

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ustawie członek rodziny
obywatela UE nieposiadający obywatelstwa UE przedstawia stosowne dokumenty.
Uwaga !





Wniosek należy złożyć w języku polskim na urzędowym formularzu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku, należy złożyć
wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza
przysięgłego.
Do wniosku dołącza się dokumenty lub pisemne oświadczenia potwierdzające
spełnianie warunków pobytu określonych w ustawie.



Przy odbiorze dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE
okazuje się dokument potwierdzający tożsamość osoby odbierającej, a w przypadku,
gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo
do odbioru dokumentu.



Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważny 10 lat.



W przypadku utraty karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się
nową kartę.



Wymiana lub wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE następuje
na wniosek członka rodziny obywatela UE. Wniosek składa się osobiście. Wymóg
osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.



Organem właściwym w sprawach wydania, wymiany lub unieważnienia karty
stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest wojewoda właściwy ze względu
na miejsce pobytu obywatela UE.



Organem właściwym w sprawach wydania, wymiany lub unieważnienia karty
stałego pobytu członka rodziny obywatela UE w przypadku, o którym, mowa w art.
44 i 46 ust. 2 ustaw,. jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu członka
rodziny obywatela UE.



Członek rodziny obywatela UE jest obowiązany posiadać kartę stałego pobytu
członka rodziny obywatela UE, która potwierdza jego prawo do stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia wraz z ważnym dokumentem
podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy.

____________________________________
1)

art. 19 ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz. U.
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z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 ) w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci lub wyjazdu
z terytorium RP obywatela UE, o którym mowa w art. 16 i 17( tj. obywatela UE posiadającego prawo pobytu
2)

art. 19 wyżej cytowanej ustawy
ust 2 Członek rodziny niebędący obywatelem UE zachowuje prawo pobytu w przypadku:
1) śmierci obywatela UE, o którym mowa w art. 16 i 17, jeżeli przebywał z nim na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż rok przed dniem śmierci obywatela UE;
2) rozwodu lub unieważnienia małżeństwa z obywatelem UE, o którym mowa w art. 16 i 17, jeżeli:
a)

małżeństwo trwało co najmniej 3 lata przed wszczęciem postępowania w sprawie o rozwód lub
o unieważnienie małżeństwa, w tym rok w czasie pobytu obywatela UE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub

b)

jako były małżonek obywatela UE sprawuje opiekę nad jego dziećmi, na podstawie
porozumienia między byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu, lub

c)

przemawiają za tym szczególnie istotne okoliczności, w tym związane z podleganiem przemocy
w rodzinie w trakcie trwania małżeństwa, lub

d)

jako były małżonek obywatela UE ma prawo do odwiedzin małoletniego dziecka, na podstawie
porozumienia między byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu, gdy
z porozumienia lub orzeczenia wynika, że odwiedziny odbywają się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

ust 3 W przypadku śmierci lub wyjazdu obywatela UE, o którym mowa w art. 16 i 17, z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dziecko obywatela UE przebywające i uczące się lub studiujące na tym terytorium
oraz rodzic sprawujący nad nim opiekę, bez względu na posiadane obywatelstwo, zachowują prawo pobytu do
czasu zakończenia przez dziecko nauki lub studiów.

KLIENCI PRZYJMOWANI SĄ:
poniedziałek 7.00 – 17.00
wtorek, czwartek, piątek 7.30 - 15.00

ŚRODA - NIECZYNNE
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